Viaåã creætinã

Ce este un creºtin
adevãrat?

D

in nefericire, foarte
mulþi oameni se amãgesc, trãind cu ideea
cã sunt creºtini, deºi în viaþa lor sunt
prea puþine evidenþe care sã dovedeascã acest lucru de o importanþã
crucialã, deoarece promisiunea
vieþii veºnice ºi toate binecuvântãrile viitoare sunt promise de
Dumnezeu doar acestora.
Pe parcursul celor 2000 de
ani de creºtinism, acest concept
s-a deteriorat ºi ºi-a pierdut
semnificaþia. Astfel cã ceea ce
înþelegem noi astãzi prin creºtin,
nu însemna acelaºi lucru în urmã
cu 2000 de ani. În general, astãzi,
noþiunea de creºtin îi este atribuitã cuiva care s-a nãscut într-o
þarã majoritar creºtinã, a fost
botezat, este trecut în registrul unei
biserici sau din când în când
frecventeazã biserica.
Atunci când întâmpinãm dificultate în înþelegerea unui concept biblic, acesta trebuie în mod
obligatoriu redefinit vizavi de
Scripturã. Aºa dupã cum apa unui
râu, care are la origine un izvor
limpede ºi curat, ajunge sã fie
contaminatã de neglijenþa ºi de
acþiunile oamenilor, tot aºa, deºi,
iniþial, creºtinismul a fost pur ºi
clar înþeles, astãzi a ajuns sã fie
„poluat” de ideile ºi pãrerile
oamenilor.
Cu siguranþã cã noi putem
greºi în pãrerile noastre, însã
Scriptura nu greºeºte niciodatã,
aºa cã cel mai bine este sã verificãm cum defineºte Dumnezeu
noþiunea de creºtin.
În chemarea pe care Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, i-o adreseazã
apostolului Pavel, de a fi apostol
al neamurilor, avem definitã în
mod clar noþiunea de creºtin:
„Te-am ales din mijlocul norodului
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acestuia ºi din mijlocul Neamurilor,
la care te trimit, ca sã le deschizi
ochii, sã se întoarcã de la întuneric la luminã, ºi de sub puterea
Satanei la Dumnezeu; ºi sã primeascã, prin credinþa în Mine,
iertarea de pãcate ºi moºtenirea
împreunã cu cei sfinþiþi.” (Fapte
26.17-18).
1. Un creºtin este o persoanã
iluminatã („sã le deschizi ochii...”)
Pãcatul a produs în oameni
orbire spiritualã în aºa fel încât
ne zbatem în ignoranþã ºi suntem
incapabili sã gãsim drumul spre
Dumnezeu. Doar Evanghelia are
putere sã deschidã ochii minþii ºi
ne poate ajuta sã ne vedem starea
mizerã în care suntem.
„ªi dacã Evanghelia noastrã
este acoperitã, este acoperitã
pentru cei ce sunt pe calea pierzãrii,
a cãror minte necredincioasã a
orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca sã nu vadã strãlucind
lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Cor. 4. 3-4). Prin auzirea
Evangheliei ºi deschiderea inimii
noastre în faþa Cuvântului, Dumnezeu, în mod suveran, deschide
ochii minþii noastre pentru a
putea pricepe mesajul mântuirii.
2. Un creºtin este o persoanã
care ºi-a schimbat destinaþia „sã
se întoarcã de la întuneric la
luminã”
Omul nu a fost creat pentru
întuneric. Întunericul nu este mediul propice pentru fericirea sa.
Biblia spune cã, prin naºterea
naturalã, noi suntem deja pe
drumul pierzãrii, pe drumul pãcatului, iar destinaþia spre care ne

îndreptãm este una tragicã. A fi
creºtin nu înseamnã doar sã-þi
cunoºti starea, ci ºi sã ai puterea
sã o pãrãseºti. Biblia spune cã un
creºtin adevãrat este persoana
care s-a întors de la întuneric la
luminã.
3. Un creºtin este o persoanã
eliberatã „sã se întoarcã ... de
sub puterea Satanei ...”
În starea noastrã naturalã noi
suntem sub robia Diavolului,
deoarece Diavolul stãpâneºte
peste toþi robii pãmântului.
Nimeni nu este creºtin adevãrat
dacã nu a fost eliberat de lucrurile
care au stãpânire asupra lui. Nu
cumva sunt în viaþa ta lucruri care
te robesc: patimi pãcãtoase, mânie,
urã, mândrie, ignoranþã, resentimente, îngrijorare, fricã, vicii ºi
altele asemãnãtoare?
Ce fel de creºtin eºti, dacã
astfel de lucruri te stãpânesc?
Eliberarea se produce doar prin
cunoaºterea adevãrului Evangheliei. Nu te poate elibera preotul,
nu te poate elibera morala, nu te
poate elibera religia, nu te poate
elibera educaþia. „Veþi cunoaºte
adevãrul ºi adevãrul vã va face
slobozi”. (Ioan 8.32)
4. Un creºtin este o persoanã
care ºi-a schimbat stãpânul „sã
se întoarcã ... de sub puterea
Satanei la Dumnezeu”
Niciun om nu poate trãi independent. „Nimeni nu poate
sluji la doi stãpâni” spunea
Domnul Isus (Matei 6.24), ºtiind
în acest fel cã omul trebuie sã
depindã de cineva. Astfel cã el
depinde sau de Dumnezeu sau de
diavol. Un creºtin adevãrat ºi-a
schimbat ºi Împãratul ºi Împãrãþia. Dacã lucrurile nu merg bine
în viaþa ta, aceasta este din cauzã
cã ai un stãpân rãu. Când eºti al
lui Dumnezeu, El îþi dã puterea
sã învingi patimile ºi pãcatele
care odinioarã îþi robeau viaþa.

